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EUROPE DIRECT NORD-EST
VĂ FACEM LEGĂTURA CU EUROPA!

Agenda instituțiilor Uniunii Europene
Președinția Țărilor de Jos a Consiliului UE:
1 ianuarie-30 iunie 2016

O criză care „se înrăutățește”: Eurodeputații
au vorbit despre refugiați, azil și solidaritate

Programul de lucru al președinției
neerlandeze se axează pe 4 domenii-cheie:
migrație și securitate internațională, finanțe
solide și o zonă euro robustă, Europa ca sursă
de locuri de muncă și forță inovatoare,
precum și politică orientată spre viitor în
domeniul schimbărilor climatice și al energiei.
Președinția dorește o Uniune Europeană care să se concentreze
asupra a ceea ce este important pentru cetățenii și întreprinderile
din Europa, o Uniune Europeană care creează creștere economică și
locuri de muncă prin inovare și care comunică cu societatea civilă.
Președinția va promova măsuri la nivelul UE doar în cazul în care
acestea sunt mai eficiente decât politicile la nivel național.
Președinția Consiliului se asigură prin rotație între statele membre
ale UE la fiecare șase luni. În cursul semestrului respectiv,
Președinția conduce reuniunile la toate nivelurile în Consiliu, contribuind la asigurarea continuității lucrărilor UE în cadrul Consiliului.
Statele membre care dețin Președinția lucrează împreună îndeaproape în grupuri de trei, denumite „triouri”. Acest sistem a fost introdus de Tratatul de la Lisabona în 2009. Trioul stabilește obiective pe
termen lung și pregătește o agendă comună, determinând subiectele și aspectele majore care vor fi abordate de Consiliu pentru o
perioadă de 18 luni. Pe baza acestui program, fiecare dintre cele 3
țări își pregătește propriul său program, mai detaliat, pentru 6 luni.
Trioul actual este alcătuit din președințiile Țărilor de Jos, Slovaciei și
Maltei.

Europa continuă să caute un răspuns eficient în criza refugiaților și cea a migrației care, așa cum a
avertizat comisarul european Avramopoulos, „se
înrăutățește”. Este în joc unitatea UE, pe fondul
unei creșteri de „populism și naționalism”, a declarat dumnealui, solicitând statelor membre să își
îndeplinească propriile promisiuni și să arate solidaritate între ele: „Dacă se prăbușește Schengen, va
începe sfârșitul proiectului european”.
În septembrie 2015, Parlamentul a susținut două
propuneri urgente de relocare a 160.000 de solicitanți de azil din țările europene de la frontieră în
alte state membre. Până în prezent, doar 272 de
persoane au fost relocate, iar comisarul a declarat
că „toate statele membre trebui să joace jocul” și nu
ar trebui să devină prizoniere ale agendelor politice
interne.
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România în Uniunea Europeană
Progrese în domeniul exploatării lemnului
Uniunea Europeană este pe drumul cel bun in ce priveste combaterea exploatărilor
forestiere ilegale și a comerțului cu produse din lemn provenite din astfel de surse,
însă sunt necesare eforturi suplimentare pentru îmbunătățirea situației din domeniu.
Datele sunt cuprinse în cel mai recent raport privind punerea în practică a Regulamentului (UE) nr. 995/2010, ce stabilește obligațiile operatorilor ce introduc pe
piață lemn și produse din lemn. Ele arată că majoritatea acestora au luat progresiv
măsuri de garantare a legalității propriilor furnizori și că a crescut gradul de conștientizare în rândul consumatorilor în ce
privește tăierile ilegale de păduri. De asemenea, țările producătoare au fost încurajate să dezvolte sisteme de evaluare a
respectării normelor. Însă, atât statele membre, cât și sectorul privat trebuie să acționeze în continuare pentru punerea în
aplicare eficientă și în mod real a Regulamentului.
S-au înregistrat progrese și în ce privește numărul de state membre care nu respectau normele europene, acesta scăzând
de la 18 în iulie 2014, la doar 4 în iunie 2015. Printre acestea din urmă se află și România, iar Comisia Europeană a lansat
contra ei o procedură referitoare la încălcarea obligațiilor de stat membru (infringement), în luna septembrie 2015.
Context
Regulamentul (UE) nr. 995/2010 stabilește 3 obligații principale: (i) interzicerea plasării pe piață a lemnului recoltat ilegal
sau a produselor derivate din acesta, (ii) verificarea antecedentelor (due diligence) furnizorilor și (iii) păstrarea documentelor justificative în ce privește furnizorii și clienții.
El contribuie activ la eforturile internaționale de stopare a despăduririlor și a degradării pădurilor, de conservare a biodiversității și de combatere a schimbărilor climatice.

http://

Salamul de Sibiu, produs românesc protejat în UE
"Salamul de Sibiu" a devenit cel de-al doilea produs românesc inclus în registrul
celor ce poartă denumirea de "Indicație Geografică Protejată" (IGP). Comisia
Europeană a aprobat, în data de 19 februarie, cererea de înregistrare depusă de
autoritățile române în acest sens.
Acest tip de salam este un preparat din carne crudă, uscat, asemănător cârnatului,
acoperit cu un strat subțire de mucegai. El este produs în București și în județele
Bacău, Brașov, Covasna, Călărași, Ilfov, Prahova și, după cum sugerează și numele,
Sibiu. Primele referiri la producția și comercializarea lui datează din secolul al XIXlea, el fiind denumit inițial "Salam de iarnă".
Context
"Salamul de Sibiu" se alătură celor peste 1.300 de produse deja protejate în Uniunea Europeană. Lista acestora poate fi
consultată în baza de date DOOR.

http://
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Oportunități/Concursuri
Erasmus+: peste 21.000 de participanți în proiecte
românești
În anul 2014, peste 21 de mii de elevi, studenți și profesori din
România au studiat, au urmat cursuri de formare sau au participat la
activități de voluntariat prin programul Erasmus+. Cele 485 de proiecte derulate la nivel național au avut un buget total de 38,8 milioane de euro și au contribuit la dezvoltarea competențelor,
creșterea șanselor de a găsi un loc de muncă, conștientizarea diversității culturale și încurajarea participării tinerilor la viața publică.
Astfel, în primul an al programului, 800 de profesori au participat în 62 de proiecte de educație școlară (cu o valoare de peste 1,6
milioane de euro), 4.200 de studenți și profesori s-au implicat în 102
proiecte de formare și perfecționare (finanțate cu peste 9,6 milioane
de euro), 8.713 de studenți și profesori au luat parte la 72 de proiecte din domeniul învățământului superior (cu un buget
total de aproape 21,7 milioane de euro), 140 profesori au beneficiat de 15 proiecte de educație pentru adulți, iar 7.294 de
tineri au participat în 234 proiecte de schimburi culturale, voluntariat și asistență pentru tineri (beneficiind de fonduri în
valoare de aproximativ 5,6 milioane de euro).
Obiectivul programului Erasmus+ este să sprijine modernizarea sistemelor europene din domeniile educației, formării și
tineretului, ameliorând în același timp competențele studenților, perspectivele de angajare și participarea activă a acestora în cadrul societății.

Stagii de practica la Comitetul Regiunilor (CoR)
Termen limita: 2016-03-31
In fiecare an, Comitetul Regiunilor (CoR) ofera un numar limitat de stagii de practica pentru tineri cetateni din Europa si
alte colturi ale lumii, prin care acestia pot castiga experienta
de munca intr-o institutie europeana. Exista doua tipuri de
stagii: stagii platite de lunga durata ("stages") sau perioade
scurte de studiu neplatite ("sejours d'etude").
Stagii platite de lunga durata
In fiecare an, Comitetul Regiunilor ofera tinerilor absolventi un numar limitat de stagii de practica cu
o durata de 5 luni. Aceste perioade de stagiu implica experienta de munca intr-unul dintre serviciile
Comitetului Regiunilor si se deruleaza intre 16 februarie si 15 iulie (stagiile de primavara) sau intre 16
septembrie si 15 februarie (stagiile de toamna).
Candidatii trebuie:


sa fie absolventi de facultate sau posesori de diplome echivalente unei diplome universitare acordata la sfarsitul unui curs de studii;



sa cunoasca foarte bine una dintre limbile oficiale ale UE si satisfacator o alta (franceza sau engleza).
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EUROPE DIRECT NORD-EST
Oportunități pentru
următoarea perioadă

Stagii de practica la Comitetul Economic si Social
European

31 mar 2016

Sursa: http://
www.eurodesk.ro/
index.php

Activitati internationale de tineret desfasurate in
cooperare cu Centrele Europene de Tineret

1 apr 2016

Stagii de formare la Consiliul Uniunii Europene

1 apr 2016

Stagii de practica la Curtea de Justitie

30 apr 2016

Program de stagii la Oficiul Inaltului Comisar ONU
pentru Drepturile Omului

30 apr 2016

Stagii la Mediatorul European

30 apr 2016

Stagii de practica la Centrul Nord-Sud al Consiliului
Europei

30 apr 2016

Adunarea Parlamentara OSCE a Secretariatul
Internațional

1 mai 2016

Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European

15 mai 2016

Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu 15 mai 2016
dizabilitati

Evenimente Europe Direct Nord-Est 2016
Centrul Europe Direct Nord-Est pregătește o serie de evenimente ce au în vedere
nevoile comunității locale și sunt creionate pe baza priorităților de comunicare ale
Comisiei Europene pentru următoarea perioadă.
Iată programul nostru pentru prima parte a anului curent:
 Campania ”Digital Tourism Marketing”, formată din 4 întâlniri de tip seminaratelier cu stakeholder din turism din Regiunea Nord-Est
 Modulul de evenimente ”Children`s Business School” - pregatirea viitoarei generatii de antreprenori


Campania de sensibilizare “Toleranța și fenomenul migraționist în Europa”

Primiti acest newsletter in urma abonarii dumneavoastra . Pentru dezabonare, click aici

Centrul Europe Direct Nord-Est
găzduit de

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 9

